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Diinkii şar meclisinde çarşaf 
yasağı rniinakaşa 

ve 
edildi peçe 

Şar meclisi dün münakaşalı f geçti SovyetUellerinde 

Kolkoz kongresi 
toplandı -·-

Ufuklarda kara bulutlar 
arşaf ve peçe kılığı Türk devriminde Türk kadınına yakış. 
1Yan bir kılık olduğundan hemen yasak edilmesi görüşüldü 

~--------··------------
Moslcova : 12 (A. A.) - Sovyet 

İtalya hükumeti süel kadroyu tamamla
mak için ihtiyat efradı silah altına çağırmış 

• Şar meclisi 
ile 

üyelerinden Leman llhami Dincel 
Ruıya ikiacl kolkoı kon§'ra11 dün 
Kremelin Sarayında açılmııdır • 
bUtOn hülcümet erkanıaıada bu -
Junduğu bu konğrada Ziraıt ıaha 
sındı elde edilen büyük muvaffa. 

Habeşistana ültimatom verilmemiş .• 
• 

kasap Ismailin dedikleri 
ar mecliıi dün saıt J 5 de 

:!~•n Turbın Beıiker'in baş 
ll 

1#ınd1 toplandı . Eski zabıt 
okunduktan ıonra günltk 

00llflllı mıddeJerine geçildi . 

Lı ~İrinci maddede şehirdeki 
rii ırın OaarılmHı için ıihlıat 

c ıneıdoin mazbatası vardı . 
•abat 

1 
sı için konulan 8000 lira ile şim· 
di Vt: dahı tüzel bir yer yapıla . 
bilectği ve hatta gereldenirıe 
üzerine dalı birkaç bin lira ulan· 
ması düşüııce leri ortaya atıldı. 
Ve gelecek toplantıda etraflıca 
konuşulması onaylandı. 

Dördüncü maddede çarşaf ve 
peçe yasağı için kanunlar encü· 
meninden gelen mazbata vardı. 

Bu mazbata okununcı bütün aza 

dediği gibi bu İfle biz çok geri 
kaldık. 

Arkıdışlu ! Peçe ıltıadı ve 
çarııf iı;indeki bu hiçim çok kö· 
tü ve kadınlarımıza çok ağır ge 
len bir örtünmedir. Türk kadını 
harblerde çalışmış, cehhelerde 
tilfek atmış, hastanelerde çalış 
mış ve buıün erkek gibi her yer
de iş görüyor. 

ldyetlcri ınlatmııdır . 1930 dı 
köylOnün ancak y6zde 24 n Kol · 
kozluı dahil bulunduğu ve Kol · 
kozlar tarafından r.kilen arazi -
mikdarı da ancak ekim sahasının 
yüzde 31 ini te,kil ettigi balda I 
bugün bu aahanm yüzde 15 i mün
ferit çahşınhra ıittir . 

Londra : 11 (A.A) Royter 
ajannından bildiriliyor : 

Bir taltım zabitleri doktorla 
rı ve askerJeri hamil olan bir 
tren dün akşam cenubi ltalyaya 
müteveccihen ~Ormıdan lıaraket 
ket etmiştir . Bu zabit ve asker
lerin ardını \ e İtılayan somali 
sine gidecekleri tahmin olun-
maktatlu . Resmi mttbafil kıta'a
lın Habeşi tana karşı her hangi 
bir hara ket icrasJ makaadile gön· 
derilmiş olduklara lııberini tek 
zib etmekte :ve son zımınlarda 

ıskeri kıt'attın na1cH vesaire gi· 
hi harekatın muhtelif kıt'aluı 
değıştirilmekten ıve Eridre ve So· 
malıde istimılde sakit bir hale 
gelmiş olan silahlara tebdil et
mekten ibaret olduğunu söylemek· 
tedirler • 

19llsınıfının 19 ve 29 uncu fırk.
rılarının seferber edılmesine kı· 
rar verilmiştir . Tim 1esmi ma
hıfil bu seferberlik kurarıoın 
alelad~ hir ihtiyat tedbiri oldu 
ğunu beyan etmektedir . Şimdi 
kadar İtalyadao hiç bir kıt'a ha. 
raket etmemiştir . 'Şimdiki bal 
de askeri hareket icr11sı derpit 
olunmaktadır . 

ıgı 1 ve ıacümenio hazırlı· 
tali111atoame okunduktan 

ı:r• Oyelerden pek çoğu söı 
ı Ve deAerli d.. .. 1 

1 atıldı . uıunce er orta· 

Sonda yurd 1 
ı "" n d ve u usun aağlı-
ıODuo en talimatn . 

le yerleri hulunduğ:~e.oın ek
lJa birk d l ıçın bu
.. "Z a ıı encümebe . 
OnderiJmesi ve h .. geu 

da düşüncelerini ortaya atmak 
ve söz söylemek iıteii uyandı. 
Ve denilebilir ki bu çarıaf ve 
p~çe yauğı maddesi dünkü top 
Jantının en canlı konuşması ol
du. 

rııt . . u encumene 
çı üyeJerıı; de gı'rmesı' . 

'dı onay. ve : 
İlk sözü Lemın DiaceJ aldı 

f ı. • - Bu İ§te biı çok geriye lcal-aiaci •ıdd d ı.. .., ,, r L • e hl Cumhuri dık. Bugünkü duruma uymıyaa 
•vrıkası h'b' B len 11 1 ı asandan hn ç.,ııf ve peçenia hemen kal· 

en §erdiy •· · · · ır Cac(j • e .. ışı ıçın kanun dudmasıoı onaylamak ve ite haf. 
uı menın mazbatası olcun. lamalı gerektir. 

11 
9~ yasa yollarının kapın· Namık - Çarpfr hirdeahire 

lırırno 11118ından bu şerefiyenin atm•k iıterken ökonomik duru-
ııtır'81 lizımıelectği onaylan mu da giSzöaünde tutıhm. 

{) ' Ziya Akverdi - Ökonomik 
~i a~UıcQ maddedeki hir şehir zorluk yoktur. 'fürk durumunda 
uı •nınaaıaa dıir teklif okun Türk k•dınları erkekle birdir. 

Ve " 1 i· ıoy enen mimar seçmek Çarşaf yerine alacıgı~ız manto 
'l•rıın 
~ 1 ızı ğeJecelc Atıtürk ve behemhal çok değutt ve ağır 

,1 
111 ar1111ız gibi büyük ıdam- kumaştan yapılmaz, bezden ve 
.. ııı ar. ı d 1 b'l· •dıfı sır •mata yarayııla ol· ucuz kumıılula • yıpı a ı ır. 

ııe hu evin sıtm ıhnmı- Coşkun - B .. yan Dincel'in 

Eskiden örtünmtk belki de 
bir sarkıntılık korkusu ve Jnı· 
kançhktandı. Şimi böyle hirşey 
yoktur. 

Ôkonomik noktayı gelince : 
Bu da yanlııtır . Çarııf 10 lira· 
ya çık1raa manto 7-8 lireya çı· 
kar . Biz burada hu yaaağ• he 
men başlamak kararını verirsek 
herkes bizi alluşlıyacıktır . Bu 
iti komıu vilayetlerin çoğu yaptı. 
fıte Mersin ... 

Kaaab İamıil - Coıkun doj
ru OJ6yl8yor , Bea düa Mersindey
dim . Sokalcluda çaroıflı tek bir 
Türle kıdıaı görmedim . Biz de 
ıarımızdı bir ın 6nce kaldıralım. 

Rasim Yurdman-Çarıaf Türk· 
leıde yoktur . Cumhuriyet dev 
rinde kadınlarımız d• erkekler gi· 
bi seçmek ve seçilmek ve daha 
bir çok haki.re kavuıtulır , say
lav oldular . Gün kelecek ki bu· 

-Gerisi ikinci firtikde-

~ra 
nsanın tayyare 

kuvveti 
Fransa Klering anlaşmamıza 

uygunluk gösteremiyor .. 

Binaınaleyh bu vaziyet bun
da.ı beş seneevvel kurulıa kolkoz 
nizamnamesinin degiftirilmeıini 

it-ab ettirecek mahiyettedir. Kon
gra 37 kişilik bürosunu intibıb 
etmittir. Bunların ar11ında Stalia 
ve bükümet erkim da bulunmak· 
tadır. 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

ANKARA : ..Jl (A.A) - icra 
vekilleri heyeti bugUn Başvekil 
İsmet İnönü rr.isliği altında top
Jın.,ak muhtelif işler üzerinde 
görüımel.,de bulunmuş ve hu 
işlere ıit lıararlar vermiştir • 

Jngiliz alacakl Jarla Yunan
lıların müzakeresi 

İstanbul : 11 (AA) - Atina
dan rumca gazetelere bildirili1or: 
İngiliz ıl1eaklılarlı Yunanhlar 
ar1Sıodaki mOZ1kereler yarıda 

lcalını~tır . Yunan murahbaılarana 
ııerilen talimı t üzrine müzakere 
ler yeniden bıılıyaukter . Çal
daris srautecilerc bu ıefer bir 
1ıeıice ılınacaiıaı ıöylemİ§lİr . 

Dil encümeni çahşması 

Roma : 11 (A.A) - }'elori· 
tana Gavinaba l( f Joranse ) deki 
iki İtalyan fırkası 5 şubat teri· 
hind~a 11 tebat tarihine kadar 
ihtiyatı h·dbir olmak üzere ae 
fH edilmitlerdir . 1911 sınıfı 
nın silib :a11tma davet har.keti 
tım bir intiıam ıhmda ceryaa 
etmiıtir . 

Roma : 11 (A.A) - Royter 
ajausı bildiriyor ; 

Dış işlorl bakanlığı namına 
saz ıöyJemeğe salibiyeti olan 
bir zat ltalya ile Hab"tistan ara· 

sındıki müoasebf'tlerin daha ziy•· 
de hareket peydıh ettiği taktir
de İtalyanın Habeşiıtana bir ul 
timatom vermesi ihtimalinin mev 
cut olduğunu beyan etmiştir . 

Homa : 11 (A.A) - Oualo
ualin ce:ıubunda ıfdılede yeni 
den bir hadise çılcu11sı Uzeriac 

Lodra 12 : (AA)' - Londra 
ğızeteleri baı makalelerinde bu 
gün İtılyı ile Habeıistan arasın· 
daki ge•ginliği mevzuu hıbsede
rtk uluslar kurumunun tav111utu 
ile bunun g .. vşiyeceği iimidini iı· 
har eylemelctedirler . 

Romı: 12 cAA) - (Le }.,orıe 
Armate) adh 11keıi mecmua , 
ge·enlerde Hıbet ordusuna dair 
ıu izabatr vermiştir : 

Habeş orduıu detrudın dot· 
ru)a necaıiye tabi, yabud ki muh
telif ye.rli rüeaanın kumandası al
tında bir takım zümrelerd~n mO· 
relskehuu . Eb•l::in yı zde 30 u 
aıkerJiğe elveriılidir. Bu aaretle 
yırım: milyonu •illblı olmak tize 
re ilci milyon 11ker çıkarabilar • 
Sillbların cinai pek muhtelif ol
makla beraber modern tüfek ve 
mitralyozları dı vardır . Topçu 
tulihatı 180 toplan ibarettir , 
Bundan bıılca 250 mitralyöz, bet 
taae tank, 10 kadu da tayyare 
mevcuttur. 

Londra : 12 (AA) - İtalJının 
Habeıistına hir 61timatom a6o

derdij'ine dair olın haberlerin reı· 
men tce1yüd etmediğini dün ak 
ıam rumi mabafilde söylenmek· 
te idi . İngilteıe, Rom.da olıuD, 
- · Gerisi 1içıi11cü firtikde -lı~~tlin lJ ( A.A) - Alman 

oy, ~rıt bürosundan Mubener 
8 

e Nabribten gazetesi Fran· 
l•ıet · . 1 

111111 k· ' 81nm 111ıiliz bıva büro 
Fransız ökonomi bakanı buna em 
bulmanın güç olduğunu söyledi. 

1ıtanbul : 11 (AA) - Dil en
cUmeni eolmababçede me11isine 
devam etmektedir . Geç valcıtları 
kadar çalıfın encümen 14""' harfine 
kadar bütün kelimeleri tetkik ve 
iotac etmiştir . 

Palastinde olub bitenler 
11111 ıfayetıizliji ve F ııosız or 
tıla 1111 

fena vaziyeti bıkkındı 
rını t I.• k d 

'~t en.u etme te v'ı e 
•dir 1c· F t .. "• d ı : ranıız ve ngılıı 
or ula · •aa· rıaJn fena ve kıfayet · 

'"•k1~'!te olmak iddialaunı çü · 
" çın bu ordulara bir ba· 
''lİtir · · J:',111 • oa ııtatiıtiklere giS· 

r,.r •.•z hava orcluaanun 2060 
•t t '

81 vıtdb . Bu adedde ih · 
CCıllb 

~İl d e ve talim tayyareleri 
h 

1
. ejildir . Fıanıa seferber 

• •nd 5 . 8u e ,2()() tay}'areye sahip 
a~ 01

. bıva~ılak ıanayıının 
et 111 ıdıe kabiliyetinde ifa · 

r: .. ek I" 
"•lı azı111dır . Sovyet Rusya 
'•k na biç bir AYrup1 devleti 

•ın, Y r hr 1 
1 •ırnez . Fransa bil-

e ere b ._ 
'tıl 1g aı vurarak 1111:eri 
i t •n har b kıbiliyetioi yiıirmiş 
.:~r•reJe.ri . faaliyet dairesi 

lltaıı, f Yenılerıyle dtjiştirerek 
lht ia çılıııyor . Eskilerinide 

fh,,~ bıralcrnıktadrr . Fransa 
•tı,· htyyarelcri olarak Eco de 

1
• fer dl tk d Y• •rına bık verdirmi-

ıeıe er,c:,de mükemmd t•y· 
re ••hiptir . 

------------·------------Aok1ra: 11 (A. A ) - Fna
aa ile aramızdı bir kiliriog aa· 
Jaşmaıı mevcud bulundutu ve 
TOrkiyedeo yüz ibr11cata muka · 
bil }.,r1nsadaa memleketimize 
a"cak 70 ( yaai yüzde 33 d ıhı 
noksan ) ithalat yıpılabileceği 
malfımdur . . Frausı'dı gittikçe ge· 
aişliyen yerli zirHta himıye po· 
litikaaı Türlciyc'nin ihracat im
kinlannı mütemadiyen kııtığı 
için }"ııosı'nın memleketimize 
fazla sattığı mıJlar bedeli olan 
bir yekun da Cumhuriyet Mer· 
kez Bankamızda birikmiştir. 

.Fransa bu pıra ile memleke
timizden mal almak mecburiye
tindedir. Franıa'nın devamlı ola· 
rık Türk ihracatına imkan ver 
memek politikası bilmukabele 
bizim de takih euiğimlz karıı
lık politikasıua ııızaran kendi
sinin memleketimize aatıı im
kialarıaı azıltmıktadır. 

Bu vaziyet karşısında fransa 
İktiHd nazırının görU~iluü 4 u 
bat 1935 taribli Pariete: çıkıa 

Ökon<ımik ve Framıiyer'den nak· 
lea aşağıya alıyoruz: 

Türkiye ile ticari müoasebet
ler ~zerine dikkat bakışını çek· 
miş olan Ka.Janı'a yazdığı mek 
tubda, Fransız İktisad nızırı 
Marsando şöyle demiılir: 

Hariciye nezareti ve bu iş 
için Paris'e gelıniş olan Fransız 
ticaret a~eıeıiyle Fransız ihraca· 
tının Türkiye'de uğradığı müı
külita çare arıyorum Mamıfib 
1935 Hnesinde :Fran11'da tatbika 
konulması beklenen yeni zirai 
tabdidler karşHında Türkiy'nio 
Jı"ransa'ya itbaJitıaı artırmak im· 
kanını giSremiyorum. Bu şartl.r 
içinde vaziyeıe ve birikmiş pa
raları bir çare bulmak son de
rece güç olacaktır. Bu vaziyttin 
l•'ransız ibracatçılanaı sipariş al· 
mımıya sevke dayınıcağındın 
eudiıe edılebilir. 

Türldye'nio bugünkü dilnyı 
buhranı ve konjokturu içinde 
hiç ayrılmıyıcığı politika i~ 
malımızı alamn malını ılmak 
dem,.ktir. 

Amarika · lngiliz 
Deniz ı.nlaşması 

Nevyork : 11 (A. A.) - Timeı 
iazeteaioe göre General Smul8 

tarafından cumaerteai günü yapılan 
babrimulıitde lngiliz Amerika an
laşması teklifi bOkümeti memaun 
etmişdir . 

------------·-----------OZENLEA: 

Grib salgını 
.. • eıa 

Ülkemizin bir çok yerlerinde 
olduğu gibi şarumzda da nezle 
ve grib lıaslallğı salgm lınldrdir. 
/Jlllwssa nıekteblerde btr çalı 
allwda dirsek dirseğe ioplu bu. 
lunan talebeler arasmda bu sal 
gm alıp ylirtimuşlıir. !Ju yıizde11 
bir çok derslıarıelerde talebeler 
hemen yarı yarıya hastadır , 
mektebe devam edemiyorlar. 

Haslallk tehlikeli bir biçime 
girmeden lıiç olmazsa mekleb 
_çocuklarım birbirinel&lıaslalık 
bulaıtırmaktan kurtarıak .. J 

Müstemlekeci gazetelerin 
hezeyanları 

Akki 1 Hususi] - Her dev· 
Jette , h~r memlekftte yabancı · 
laruı menfaat ve emellerine hiz
met eden , bir millet uasırıda 
fitne Vt: fesıd çıkarmaya savaşan 
millet saflarını ayırmığa çalııan, 
bir tıkım gazeteler olduğu mı 
liimdur . 

Her memlelcelte yine bir ta· 
kım adımlar , . .,dır ki onl1rı 
müsttmltkeciler millete tefrika 
aşılamak ve o memlekette tl'fri · 
ka ve ihtilaf tohumları atmak 
için lciralarlar . 

lşıe hu meydandı bir tıkım 
mOstemlekeci gazetderi , arasıoa 
her münasebetle Türk MOslOman 
kardfşlerimizim ve Tlhkiye Hü
kumetinin Mo IOman dinini bı
r•ktıtını , camileri (yıktığını ya· 
but kiliıtye tahvil ettiğini , na· 
mızı ayakta - kilisede hiristi
yanlaun yıptıiı gibi - musuki 
ôigmeluile beraber kıldıklarım, 

bac farizasını eda etmeyi men
nettiklerini , Türk tabasına uab· 
çı kuran okunan Mısır radyoıu· 
nu dinlemeği yasak ettiklerini , 
ramazan , kurban baynmı , mev
lüd gibi dioi bayramları da ihti· 
f .ı yapmıyacaklını ve onların İS· 
lamiyct ve arablığa menıub her 
§eyden uzaklaşmakta olduklarını 
ve Türkleri bn i§ltre Bolıevikle . 
rin teşvik ettıklerini yazıyor
lar. 

Hiç şübhesiz , gazetelerin 
neırettikleri hu gibi bıvadisler 
bu memleket hılkı arasında , Fi
liıtinlileriaı zihni de , Türk kar 
drtlerımiıe :1ıar~ı Bevgılr.rilerine 
lıalel gelıin . M·sır'dan, Filiıtia' • 
den ve Suriye.den Türkiyeye 
yüzlc'ce insan gidiL g• lm"1ctedir. 
Onlar hakıkatı görmı-ktedirl.,r . 
Btdhıhlar istedikleri k•dar ya
lan uydursunlar : propağendanın 

- Geriai d6rdUnc0 fırtlkd• -



Firtik : 2 

Gilgameş [ * 1 

-3-

b. rüya j Ertesi gece daha !r 
.. 1 dı . .. dü ve anaaına soy e . 

gor .kinci bir rüya da-
- Ey ana ı d 

.. .. ,. Uruk ,, pazarın a 
ha gordum . Bir balta gör· 
b. alabalık var . b 
ır g Ah 1· etarafını sarmış u d .. m a ı O .. 
u . klkorkunç i<li • nu go· 

balta ço . • B' = kadın gibi 
evındım. ır 

rünce 8 

1 .. ündü . Baltayı al· 
b güze gor . ş· 
da;• belime taktım . Hık~e~Tı· 

ı • 1josoo [ 9 ] her şeyı ı ır· 
naıı d d' . 

ğl na e ı . 
di o u ylerı· b'ılen Titson B .. tün şe 

u dfdi " ey Gilgameş 
G·ıgaıne§e S . 1 ''ğ" §ey insandır . enın .. du un 
g~r d' Yin~ kuvvetli olan 
e§ın 'ıdr • dur . Bir arkadaş kö· 
" Ekı o .. E 

.. t de ı"yi bir dosttur . n lÜ gun er 
vvetlileriıı kıwvetlisidir · "Ano,, 

ku ı ·· .. kt .. kalesi gibi >u;·11 ur .. 
Bundan sonra Gılgome .. ana· 

a dedi ki : İnşa~lah kısmettir. 
sm d .. b' iyi bir dost kazan ım , ıyı ır 
arkadaş kazandım . ( 10 ] 

[ Fahişe kadın, Engidnya de· 
di ki : 1 

- Kalk yaş toprak üstünde 
oturma; hayvanların gitmiş yah 
aız kalmışlardan olmasın benim· 
le bile gel .... 

Levha · 2 

Engidu fahişenin. .ka~§ı~ında 
oturub sözünü söylevını dıohyor 
du . Kadının üğüdü gönlune gir· 
di . Kadın elbisesinden bir da. 
nesini çıkardı . Engiduya ge!?ır· 
di . Bir kat elbisesi de kendısın· 
de kaıdı , Elini tuttu ve bir ana gi· 
bi bandanm ( Gilgameş ) çoba· 
baaın [*] masasına getirdi . Ço 
banla ( Hakimler ) etrafına top
landı fakat Engidu ki : Yüriidü . 
Dağlarda idi , Ceyraalar la hera· 
her otlamığa alışmışh . {rburası 

tahletde bozulmuş olduğundan 
okunamamıştır ] 

Savaşın siidünü ( mü§kilatla 
yaşamağa ) içmişti . Ona yemek· 
ler hazuladılar o utandı oMara 
hayretle baktı · ~o~id~ e~m~k 
yemesini bilmezdı , ıçkılerın ıç 
mesini öğrenmemişti . l Müski· 
rat ] fahişe ağzını açtı Engiduya 
dedi: 

- Ey Engidu bu ekmeği ye , 
yaşamığa yarar ; hu içkileri iç 
ülkelerin adetlerine göre : Enği· 
du yemekleri yedi , yedi desti 

içki içti içi neş' elendi gUnlü açıldı. 

Kıllı vücuduna baktı, utandı, ken· 
disitıi bağla bağladı. Bir elbise 
giydi, bayağı bir bey gibi oldu, 
silahlarını aldı, Arslanlara hücum 
etti, kurtlan yakaladı, ihtiyar, 
çobanlara nihayet büyii" bir ra
hatlık temin etti. ÇUnkil Enkidu 
onlıra hüyilk bir bekçi oldu. 

Berker Enkidu Baturların en 
kuvvetlisi [ hundan sonra on dört 
satırlak bir boşluk var, anlaşılıyor 
ki Eokidu yine fahişe ile ben. 
berdir. ) 

Şehvet denizine daldı, gözle
rini açtığı zaman karşısında bir 
adam ğördü. Kahpeye sulendi. 

- Haydi bana bu adımı ge · 
tir sözlerini rl,1ymak istiyorm: 

Fahişe adama sormuş, ne iş 
yapanın, ner~lerrle gtzer~io? 

Adım ağzını açtı ve Enkidu-

ya de•H: 
_ Haydi ulularımızın ocak 

kurumlarını gidelim, UluHun de. 
diklerini dinliytlim, kurultay 
edelim. 

O, [Gilgımeıl nişanlıların tler·~ 
dini şara köletmiştir. uruk paza 

[ 9 J AnAsınan 11<11 Ninsondur . 
· · f b"şe ıle ( 10 ] sahne denıştı a ı 

vahıi konuşmağa haşladı . 
] Büyüklerde çoban üovaoını 

( • . . 'lk kuruluııuoda da bu-t dinının 1 :s 
sa A b ada " Rea ,, da budur 

]uruz . ra ç de bu 
Latincede" Reke " . 

Çevirici F ayfler 
rının Başbuğu için nişanlıların 
odalarını daima açık bulundur
malıdır. O: Gilgameş: birisini 
kendini zevki için seçsin; bütün 
gefüıler ilk gece onunla beraber 
y&tmah , ancak bund~~ sonra 
kocelariyle ocak kurabılırler. İş· 
te bu söz de Tanrıların buyruğu 
imiş doğduğu saattanberi hu 
hak ' Gilgameş "in peşkeşi imiş. 
[ Halk isyon arasındadır ] . 

Bunu duyan Eogidunun yüzü 
kızardı • [ dokuz sahrlık bir hoş 
luk var J Engido ilk başta arka11u· 
dan f ıbişe yürüdü . İkisi nihayet 
Uruk pazarına vardılar. Bütün 1 
budun etraflarını sardılar . Halk 
birbirleriyle konuşuyorlaıdı : 

-Sabiden bu vahşi Gilgameş'e 
çok benziyor . 

Boyu biraz kasa da olsa kemik· 
lui daba kuvvetlidir . Hu adım 
ülkemizin en güçlüsü gibi görü· 
nüyor . Gücü var , savaşın siidünü 
içerek büyümüştür • 

Budun bu dev gibi adamın 
karşısında ufak çocuklar gibi tit: 
riyor ve seviniyorlardı • Burıa. hır 
halaskar gibi bakıyorlar ve dıyor· 
lardı ki : 

- Baturumuz olan Gilgameı 
için bl\şka bir kahraman ortaya 
çıktı . Bir Tanrının eşi bulunmuş· 
tur . lşhara [ ..,. ) içio bir yatak 
bazirlanmıştır . . 

Bu gece Gilgameı fıbaramn 
yanına gelecektir . Gilgameş g~ · 
lince Eogidu sokak ortasında 
karşısına çıktı . Ve Gilgameşin 
yatak odasına girmesine müıaade 
emedi . 

Gilgameş çölde doğan, saçı 
karma karışık olan vabıi Engi 
duya baktı , ona yaklaştı ve şarıD 
pazar yerinde bu iki kahraman 
çarpışmığa b .. ladılar . 

Eogido kapuyu ayagi ile ka· 
padA . Gilgameşin girmesioe kat· 
iyyen engel oldu . GUrlüyen boğa· 
lar gihi birbirlerine sarıldılar . 
Kapu çerçivesini kırdılar , duva. 
rı titrettiler . Gilgımeş ve Engidu 
hakikaten boğalar • gibi sav1tşır· 
ken şar titriyordu . Nihayet Gil · 
gameı bir dizi üıtüne düşlü . Bir 
denbire ırzı zail oldu ve Engidu 
Gilgameşc dedi : 

-Ülkenin yaba ineği Ninsu
na mübarek anın seni mükemmel 
yaratmış . Başka kahramanlann 
hepsinin üstünde sensin . Enlil 
ahalinin krallığını sana bahşet· 
miş 1 dünyanın! bütün başbuğla· 
nnııı sen üstündesin . [ On sa· 
tırlık bozukluk vardır . ] 

- Gerisi var -

lzmirde korkutucu 
sıcaklar 

İzmirde ~ubat ayına rağmen 
yakicı sıcaklar hüküm sürmek
tedir . Ömiirlerini İzmirde geçi· 
ren ihtiyarlar l bile şimcliye ka 
dar hmiute kış mevsimio<le bu 
kadar sıcak olmadığını söyle· 
mektedirler . TaLiilikten uzak 
olan Lu sıcakların neticesinde 
İzmirdc bastalanmıyau gribe tu
tulmayan kalmamıştır . Her evde 
ikişer üçer hasta vardır . 

Hava ~ınlaşması gereksiz mi 

Londra: 12 (A. A.) - Londra 
anlaşm"sını tetkik için fırkasmın 
yaptığı toplantıda soz alan Lanı· 
buri demiştir ki: 

'ivil tayyarecilik uluslar ıra· 
eı murakabeıi tıbi tntulm•lıdır. 
Hava misakuu layikiyle anlıya 
mıyorum. Fakat şunu kat'iyetle 
sölemeliyim ki İugiliz işçisi hın 
harbinin tamamiyle kaldırılması 
nı taraftardar. 

Türk Sözü 
=---= 

($AR SAVALARI J 
Şar meclisi dün 
münakaşalı geçdi 
- Birinci firilklen arlan -

günkü çarşaf kılıkları yarın müze· 

Pamuk fiatları gittikçe 
düşüyor. 

lere konacaktır . \ 
Doktor Bahri - Bu çarşaf kı· 

lığı bizde yoktu . Ancak bu üçün-' 
cü Osmao gününde çıktı . O da 
kıskançlıkt•n . Sultan Osman sev· 
gilisini ğözden kıskandığı içia e· 
mir etmiş, kadınlar sokağa çık· 
masın demiş . Bir cuma hakmış ki 
sokaklarda tek bir kadın yok . 
Sonra ıu emri vermiş ; Peçe ve 
çarşafla çıkabilirler. İşte bu kötü 
çarşaf kılığı o günden kalmıı , 
günümüze kadar gelmiş 1 

Bıki Tonguç - ( Mazbata 
yazgaoı ) mazbatamııda al~yhte 
fikir yürütmedik . Yalnız kanunu 
müeyyide aradık . İsterseniz hu 
yasağın tatbikini niıan devresinde 
yapahm • 

Ziya Akveıdi - Çarıaf bir çok 
bakımdan kötü ve çirkindir . Bu 
kılık ayni zamanda kaçakçılık , 
hınızhk gibi kötü şeylere de alt 
ve bunlara yarayışlıdır · Hemen 
yasak işine başlıyalım. Et kaçak 
çılığı en çok çarşafla yapılıyor • 
Şimdi kararımızı verelim , bun~ 
komisyona havale etmek tereddud 
ifade eder . 

Hasım Yurdm ın - Ziya iyi 
söyledi. Çarşaf kılığ• bir çok şey
leri gizliyor . Ben Antakyada!" 
ken oranın müftüsünü böyle hır 
Çar§afa bürünmüı kaçarken tuttur· 
muıtum . 

Coıkun Güven - Yasıii he· 
men onaylıyalım . 

Sabri Gül - Bir saattır arka· 
daşlar TOrk devrimine yaluşmıyan 
hu çarşaf kılığını ve yasaiı bak· 
kında söz söylediler . Ve ber kes 
yasağa birlikle isliyor . İt tem.~· 
meo aydınlanmııtır . Fakat encu· 
menin <letliği kanunu müeyyide· 
yi araşdmp bulmak için bu maz· 
batıyı bir kez daha encümene 
göndersek doğru olur . 

Bundan sonra mazbatanın en
cümence yeniden gözden geçiril-

Dünkü pamuk borsasında ya 
pılan umumi alış verişe göre fi. 
yatlar evvelki günlere göre da
ha düşkündür . Her ne kada sa 
tış yapılıyorsa da fiyatların ucuz 
luğuna göre yine istek az<lır • 
Çiğit ve ko:r.a sahşı hemen hiç 
yapılmamış ır . Pamuk da 41 
deo yukarı çıkamamıştır . 

Hava durumu 

Bir knç giinJür ho.va daima 
kapalı ve yağışa hazırlıklı bir du
rum<l:ıdır . Soğuk, güneşin olmo. · 
masına rağmen hi~: kolmamiştır . 
Hatta biraz da su buharı tesirile 
sıcaktır. Havanın bu bultıtlu ge 
çişi sürekli bir yağmurun olacağı 
zannını vermtkte<lir. 

Sahte vesika yapan 
mahküm o'du . 

Dün öğleden önce saat on 
buçukta Ağırceza mahkemesin- j 
de sahte hüviyet cüzdanı ' evlen
me kağıtları , askerlik vesikası 
gibi şeyler yaparak para alan 
Mahmud ediru adındaki adam 
bir ay hapise mnhküm edilmiş
tir . 

Mahmud nedimin hu işioi ha
ber veren karısıdır . Ve tavan 
arasında yapılan araştırmad" yir· 
mi üç dane evlenme vesikası , 
hüviyet cüzdanı , damgalı ve me
run sahte imzasile beraber bu 
lunmuştu . Mahmud Nedimden 
evlenme vesikası &alarak suç or
tığı olan Bekir beraet etmi§tİr . 

Tayinler 

Bahçı! kazası malmüdürlü 
ğüne Beytülşehab kazası m11l mü· 
dürü Şevket tayin edilmiş ve Ka· 
ramın kazasınm Menyen köyü mek· 

tehi eski muallimi Nuri Süley · 
man da Seyhan vilayetine alınmış-

mesi ve Sabri Gülün istek takri · tır ' 
ri üzerioe bu · encümene sağlık Baldır1ndan yaralamış 
bakımından üç doktor üyemizin 
de girmesi onaylandı ; Dolctor 
Bahri, Ali Naim , Dişçi Şevket de 
bu encümene seçildi · 

Ruznamcnio son maddesinde 
fırka kumandanlığı civarıDdalci 
buğday pazarı hakkında reisliğin 
bir tezkeresi vardı; tezkere okun· 
du: 

Bu tezkerede deniliyordu ki ; 
1925 - 26 senelerinde eski be 

Ali oğlu Mehmed Ali ile Oı· 
man oğlu İhsan adlı;rıodaki •· 
damlar evlerinin öoündeki tulum 
hadan su almak yüzünden bozu 
şarak kavga etmişlerdir . Bu tu · 
lumba kavgasıo<la Mehmed Ali 
bıçağını çekerek İhsanı baldırın· 
dar, ağır surette yaralayıp kaçmış· 
sa da yakalanarak hakkında araı· 
dırma yapılmığa başlanmıştır . 

lcdiye heyeti tarafından başlanmış ----.o.-------
f akat bitirilememiş buğday pazarı mevsime göre yiizlerce manda ar.a • 
binaları vardır ; muhasebe kıyd. basının °·irip sığındıgı hu yerde aı-
larına bu yere o zaman helediye lelerin iknmetinue de meclis, sıhhl 
tarafından seksen alta bin lira sar· mahzurlar gördüğünden opartu · 
fcdilmiş fakat para bulunıma<lı. man yapmaktan sarfınazar etti ; 
ğından yarım bıralulmııhr . Bu Bugün alınnn kira beıleli senede 
binaya be maksıtlı başlandığına yedi, sekiz yiiz lirayı ge~·memek-
dair belediye m~cliıi kararlarında tedir · 
bir kayda tesadüf edilememiştir. Yukarıda yazılan bu pnraya arsa 
Meseleyi tahkik ettik ' o za- bedeli <lahil değ ı ltlir . Arsa için , 
manki heyet burasını evvela zıhi bizlere on dört bin lira pa.ra ve· 
re pazarı olarak başlanmış , sou- rilmiştir. Döıt sene evvE' I dişçi Ra-
ra bankaları , ticaret odasını ora· sih tarafından bir dava açılmış ' 
ya toplamak istemiş ; halbuki Belediye dört bin lir~ya. yakın ~ir 
bankalar ve ticaret o<lası . şthrin par.aya mahkum edılmış , bugun 
merkezinden uzak olan bu yere hu yerden dolayı belediye aleyhino 
gitmelc istememişler ; Lunun üıe· bir ,ıava daha vardır. 
ribe bu binaların altı buğday an· llült\sa, sarfedilen pora yüz hin 
barı , ortasını pazar yeri ; üst kat· lirayı bulmaktadır, bu yer bu hal-
ları da apartman yapalım , demiş· de de bırnkılıımaz . Binaenaleyh , 
lerdir . aranızdan seçeceğiniz, bir komis· 

Bu it üzerinde 928 senesinde yon hu işi tetkik etsin ; kararını 
müteıekkil belediye meclisi tcd verAin · 
kikat yaptı ; bioaoın heyeli umu- Bu te~kerenin okunmusını mü-
miyesine ikiyüz elli bin lira sarfı teakip , başkan Turhan Beriktr 
lazım geliyordu ; halbuki ; yüz bu işe dair kısaca izahat vcr<li : 
altmıı dört bin lirayı 'tedarik im- Neticede ve tezkire imar ve tezyin 
kanı bulunamımıştar . encümenine hovale edildi. 

Yo.pılan heao.bn göre buradan Ruznnmo<le bnşku madde ol· 
alınacak kiro. bedeli yüzde dördü mo.<lığın<lım ayın on dördüncü pcr . 
gecmiyordu ; yapılacak istikraz 1 şom be günü saat on ılörtto top . 
için vel'ilecck faiz ise yüzdo on<lan I lanml\k üzere toplantıya son ve 
aşağı olamıyorJ.u ; bundan ha~ka \ rilJi , 

Vergiler için 
Büyük bir mutahassıs --

Maliye bakanğılında vergile· 
rin tahakkuk ve tahsilinde kolay 
ve mükellefi sıkmıyacak sistem 

lerio araştırılması işine devam 
edilm~ktedir . Bu hususta tanın· 
mış maliyecilerılen olan ŞBrl Pi-
şar l'in de getirtilmesine karar 
verilmişıi . Şarl Pişar halen Ro· 
manya'dadır . Romanya büku~e 
ti kendisini v~rgi işlerini taozım 

etmek için Bükreşe çağırmıştır . 
Mütehascııs oradaki işlerini onbeş 
şubata kadar bitirerek şehrimize 
gelecektir . 

Şarl Pişatl ile şimdilik altı 
ayl ık bir mukavele yapılmıştır . 
Gerekirse mukavele müddetinin 
uzaltılması bakanlığın dileğıoe 

bağlı olacaktır . • . 
Şarl . genel olarak vergı ış

leri için getirtilmekdedir . Ken· 
disinden bilhassa tahsilat işleri 
üzerinde istifade edeceği umul· 
maktadır . Zaten hakanlık da 

son zamaularda faali etini daha 
fazla tahsilat işleri üzerinde top· 
lamıştır . 

Bir edib 
Hangi şartlara oyarak 

yazmah? 

Muharrir ' okuyucu biç bir za
m n düşünmemelidir . ·' lkba ,, 

etmek kaygusuna düştüğü gün 

" üslUb ,, u kaybetmiştir ·. Ba.ık~· 
larma balcan muharrir hakıkatı go· 
zü önündcıı kaçırır · 

Muharrir , kitabına hütüo şah
siyetini dökmelidir , fakat ~ ·~
retle dökmeli ki ' ferdi ,, bıç bır 
hususa tesadüf edilmeoin ve haki· 
kat canlı ve sadık bir tekilde 
göstetilmi~ olsun . Garib:bir kai
deye göre bu manzarayı ca~lan· 
dtnn eli biç bir heyecana tıtre · 
mediği taktirdedir ki üslüb • en 
gizli hislerin en kuvvetli bir suret 
te meydaoa atılmalarına , en gizli 
görüşlerin şekil bulmasına yardım 

eder. 

r~fekkiir en son noktasını bul· 
duğu zama~ şekil , mukadder ma · 
hiyetini kazanır Hatta aı tık mu · 
barririo hile malı olmaktan çıkar 
ve biç bir kelimesi değiştirilemi
yea 1 ber ke8İn bafııasındA men. 
kuş kalan bazı mısralar darbı me· 
seller gibi herkesin malı olur · 

Bir kitabın yaratıcısi , bir dünya· 
nıu yaratıcısı gibi her yerde hnır 
olmakla berabrr biç bir tarafta 
görünmemelidir · Y arıtıcı ' yarat
tığı şeyle karışmış ve yekvü~ud 
olduğu derecede mükemmeldır . 

- Nuvel lllerer -

Almanyada 
Yeni bir kazanç yolu 

Almanyada Saks şehri Evan· 
jelik papasları toöplantısındıı yeni 
çıkan bir caısusluğa karşı dini mü 

esseıelerin ihtiyatlı bulunması ka· 
rarı verildi . Yeni casusluk şudur: 

Alman hükumeti bütün Alman 
lan Ari cinsine mensup olan hır
dan sayıyor, bunuo haricinde bu· 
lunanları kendi ırkına kabul et· 
mek · stepıiyor. Hatta Almaclarııı 
Ari cinsinden olmıyan kadmlarla 
evlenmemesi bile tavsiye edilmiş· 
ti . İşte bundan istifade f'tmek 
istiyeo bazı kimseler papaslara 
müracaat ederek falan yahud fa-
lanın Ari cinsine mensuh olub ~ 
olmadıklarını soruyorlar . Tabii ~ 
hundan kendileri için meofaat -
temin edeceklerdir. Evanjelik pa 
pasları bundan sonra kat'i ve mu· 
hakkak bir lüzum olmadıkça bu 
ıuallere cevap vermiyecel.lerdir. 



aponyada siyasal 
fırkaların vaziyeti. 

~~------···------~~-
Jıpony~da .. iyasal fırkaJar 1 

· senesındc mebuslar mecli 
111 

ilk lesi inden sonra birdrn 
.. gayrete gelmiş ve o vakıttan 
~ne kadar haylı istihaleler ge 
ııtir 1 

Şinıd~ Jı.ponyadn iki büyük 

t
a ·aı fırka vardır , Birisi Min· 
o d'"' ~n· ıg\!ri Seiyukaidir. Bu iki 

.. rnebusan meclisinde ve u
~1 belediye meclislerinde bir 
ile karıı yer almış bulunmak 
•r So 
1

' , n zamanlarda Japon ka· 
cberı bu iki fırkanın şiddetli 
a c(j i . d 
•
1 

•
1 

çın e kalmış ve onlarıa 
rı c d" uşmüştür . 
Sou yıllar içinde Şakaimioşu 
~c Nibont • . · ol aışuto adlarında akı 

Ctery 1
111 

1 - amele fırkası da ku· 
ı. uştur, Bunlar yavaş yavaş ba-
•cte g ._ 
el' . eçmeKtedirler . Mebusan 

b· ~aınde nüfuzları henüz yok 
ı •se d 

ind k' e umumi belediye mec· 
kt~ e 1 ehemmiyetleri daha hü· 
i Qu~ · Buoludaa maad11 daha 

ç ehemmiyetsiz kuçük fırka· 
Vardı~ 1 

tı Japonyada teşrii 'meclisler fi- ı 
"" ve ınebusandın ibnreUir. A
... •ıa · n b 81 ımparator bnnedıınrna 
... ıu Zallor, asiller ve irade ile 
ıltı 1 
'kk?1;.ıımuş kimselerden mü-

dan ~b ır ' Ayan meclisi 396 a 
' ar ttir . 

Mebusan m ı· · n • ec ı ı ulus tarafın-
seçılmi m b 1 

kkilclir . 25 e uı ardan . mllte· 
k-L b yaıını dol<lurao her 

.. 11: nıc uı . t'I 

"k ın ı ıahına işt" Ak 
ıoı bıi d' . ıra 

en h 
1
k ~~ ' lO yaşuu ikmal 

er er eK de b ek l me us seçil 
se fibiyetiui haizdir M b 

il llleclisinde 466 aza . de u. 
p 1c var ır . 

sa ır a vo t kiiat hakkında bu 
ınalümntı • d'k fır'- 1 "ver 1 ·ten sonra 
"a aran ja . 

•nıııda b'I ' ponyanın sıyasa 
16ıte d' 1 b~sn 1931 den son· 
hbı'l'r. ıklerı faaliyeti '"şöyle top· 

ırız · 
1931 E· 1 .. 1 

lea· • Y ll unda 1ançurya me 
ınıo 1 k 

llıııı • P~t a \ermesi, japoo-
ır.u Çıo 1Y•sasında bir iokilap 
' 'aıuıt t1, 

1 
ur · Fırka siyasasına 

b Jcsledig"'ı' b"t" . · d eden u uu ılıma ını 
d111 .. Japon ulnsu, askeı i mak 

Ooclerl'v. , '- b ~ .. 
tllliı ıgını u ule rıza gos: 
td .ve oularıo harekatına mes· 

"•ı.ıf . . 
ti. bu eaıoı görmUstür . Bu su· .. • tij .. 
ınd 11 fırkaların iktidarsıı-

lktat~n ~~vveı elnn militarist 
.l•nı tlügu bu tarihten itibaren 

ıştır • 
u 
ha~· c nada lıükumetin vaıiyc· 

%111 ·~ biri kudrete sahih olma· 
, kab~Öre Dnbiliye bakını , Ada

ıney' k dı~J 1 uvvetleodirmek mnk h,; k ınuhılrfet ile müşterek 
buı c et" geçmek teşebhüsün· 

~i k ll~du • Bu teşebbüs Gıkat· 
ırae'· lneaioio 1931 ilkkanunda 
13 

1 
•ınc scbcb oldu . 

i fıt~din sonraki kebioc Seiyu· 
d,

11 
•sının bışkenı luulcni tara· 

tifcy lcşlci) edildi . Bu kabine 
l ho 

1 
bn laclıktan soora yeoi 

ıf 1Jdl urındn Diyet ruccli i fe · 
1 Ve .. Ü 

Pıld uç ncü genel seçim 
1. 

JiukA 

ler doğurduğu gibi , a}nı zaman
da Japoo~·anıo uluslar derneği ile 
arasını bir k t daha sçtı . Ticari 
buhran her ııoıf halk iizcrinde 
tesirlerini git gide artırmağa baş 
ladı . 

Çıfçiler pek acınacak rnıiyete 
düştDlcr . llu vaziyeti fırka büku · 
metinin kurtarabileceğine karşı 
beslenen şüpheler günden güve 
derinleşmeğe haşladı • Umumi 
hoşnutsuzluk artıyor ve halk kor 
ku içinde mühim Lir inkılaba ha· 
zırlanıyordu • 

Mayıs 1932 de bir gün genç 
harbiye mektelıi taleb( inden hir 
grub Ba,.bakanın resmi ikarnetga · 
hına hücum ederek yaşh diplo 
matı öldürdülr r . Diğer bir kaç 
grub da büyük bankalar ve Sci
yuka1 fırkanın meıkez bin ıno 
hücum ederek bombalarım savur· 
dular. 

loukainin ölümü üzerine Seiyu
ka.i hukOmeti düştü. Fırkanın bnş
konlığına geçen ~uzuki bcışkon • 
lığa geçmek için hozırlondığı sırn· 
dn impotatoruıı eııııılc Amiral Saito 
bn baknn tayin edildi; Saito, fırka. 
lıükflmetine taraftor olmadığından 
Seiyukai ve Minseito fırkclo.rından 
ve kııSıncn de Ayan meclisi ozalo. · 
rmdan müteşekkil bir ulüsal hü· 
kQmet kurdu. Bu suretle , nasyo
nalizm hareketi fırka hüktlmeti 
prensibini yeadi. 

Yeni hükumeti a en ziyade eh om · 
miyet verdiği mesele ulusal ihti -
yoçları tatmin edecek tedbirler ara· 
mok oldu. Pek fena vaziyette olan 
çifçile Diyete, yardım talep eden 
istidalnr vcrmeğo bnşladılar. 

Siya.sol bir vaziyet n!an Ziraat 
meselesi Diyetin fevkulAde toplan. 
tısına yol açtı ve im cAlsede çif
çilerc 170 milyon yenlik tahsisat 
ayrıldı. Bunun üzorioe hiıkOmct 
ile Seiyukai orasında fıkir ıhtildfı 
çıktı iso do bu ihtildf uzun sür
medi. 

Bundan sonra Mançukonun res
men tanındığının ilı'ln edilmesi üzo. 
rine Japonyanın uluslarornsı mü
nasebetleri hüsbütiin gerginle ti. 
Bu yeni vaziyet doloyisilc dahili 
meselci r unutuldu, çünkiı bütun 
ulusun dikkati Cenevrcdeki hare
kdti c~evrilmişti. 

Diyetin altmış dörduncü celsesi 
1932 ilkktlnununda kapanırken 
2,300 milyon " yon ,, lık kobarJk 
bütçeyi kabul etti . llükOmot ile 
Soiyukai fırkası orasındaki müna
sobetlor matlOb şekilden çok uzuk 
oldugu için bu vaziyeti düzeltmek 
mnksodile maliye bakanı 'l1okolıaşı 1 
fırka başkanı Suzuki ile görü~tü. 
Bu görüşmenin fırkada uyandır· 
<lığı tesir, Diyetin içtima Jovresi 
bittikten sonra Takııhnşinin fırka 
lehine kabineden i tifn cd crği 
idi. Takohnşi ulusal kohinenin en 
kuvvrtli oclamı olduğu için onun 
istifası kabineyi du tlr cekti S i
yukai'ciler gelecek kabinenin ken
eli başkanları Suziki turofındon teş
kil edileceği ümidine düştulor . 

- Bitmedi -

ı llıcbUtllet fırkası olan Seıyu-
tldc ~~IQ meclisinde 300 na Sar'da gümrük rejimi 

t fırk nıek suretiyle rnuhrıle- değişecek mi? 
idi t'1 olan Miostito'ya ilstiin 
liy~ bu "çim esoa ında e ki Cenene: 12 (A. .) - Ho 

'b'ın k:~nnı_ İnuye , ile baron ma'dan alınan J,ir tebliğe ğöre 
1 ti11 " cdılmeleri ve }Ju ka· Homıı"lnki Fransız \'e Alman hü· 
lUoı Beyaz leröristler ,, adlı yük elçileri Saide ~r hü~ü~et 
u ı rbe larafmdan yapılmış ol komi }'onmıuo te,.rikı mesaısıyle 

1
• eri · .. bir d sıyasal fırkaları bli tanziaı cclılmiı.; olao metne gorc 

~it lıoete düıürılii . Sar'da giimrük rejiminin deği · 
~lltıt1~lş Lirioci Diyet celse i mesine ait olan aıılaşmap üçler 
)~~ b~ı ıaman hükumet fırka 1 komite i lıuzuıuyle imza etmi · 
tııy ır ekseriyeti elinde bulun· lerdir. 
J, 1~'du · Bu c uada Şıınghny· çler komite i anlaşmanın 
da 1~1~. \e Çinli kuvvetler ara- tatbiki içiu irabeden te~birleriıı 

\1 le UCad,.Je be lAdı . Bu mü· ittihazına hükumet komısyonunu 
Ptk kritik iyas 1 'ıııiyel. ~_memur eylemi~tir 

( 'l'flrkSözll) lirtik : 3 

( s o SAVA) 
Asri slne•ada 

11 Şubat pazartflsi Akşamından itibaren 
Kalimeos adası hadisesi J Marsilya suikastenda eli 

olan üç Vuğoslav Mevsimin en müstesna ve en muhteşem filmi 
Homa: 12 (A. A.) - Messa

jero ğazctesi Kalimoo adası ha· 
<liseler hakkıoda şu satırları ya 
zıyor: 

Adada italyau memurlarının 
halk üzerinde hiç bir tazyikte 
bulunmaclıkları ve bazı Atinn 
gazeteleıinin neşriyatını yerinde 
gö terecek biç bir şayanı tsef 
vak'a zuhur etmıdiği mt.hekkak
tır. 

İtalyan - Yunani tan miina
flehatı bugün samimi dostluk 
hislerinden mülhemdir. Fakat 
Atına matbuatmın bu dostluğun 
ııhengini bozabilrcek ecıassız \'e 

tahrikamiz haberler ~e:.retmcme· 
si lazımdır. 

Bir sorğuya cevab 

Marsilya: 12 (A. A.) - Pet~ 
re brıığ - Amerikaclaki Bırvat 
kurumu Mıusilyıa suikıı;tinde 
methaldar üç Yugoılav tcthifÇİ· 
sinin roüdafaası içiu Parisli bir 
Avukatı memur etmiştir. 

Tethişçiler henüz muvaffnki· 
yellerini hildirmişlersc de bu 
muvafakat ~imdiki müdafaa ve· 
kiJlerinin vazifelerine mani ol
mıyacaktır. 

Göm böş ve Beti en 
milzakereleri 

Budapeşte 12 ( A A ) Göm 
böş ile Betleo arasmdaki müzake 
r~ter biitüo gazetelerin mütalaa ve 
tefsirlerinde bir tevakkuf basıl 

.,.-Kırk ikinci sokak-~ 
Vernor Bros şirketi tarafından iki milyon dolar sarfile vücuda geti

rilen hu Jilim{lo on sinema yıldızı rol almıştır. Ayrıca on bin genç kızın 
iştirakilo tertip odilen bir güzellik mtlsobokosından seçilen birbirinden 
güzel üçyüz genç kız torofından misli görülmemiş revü ve dans sahne· 
lori filme müstesna bir ihtişam ve nzamol bahşetmektedir. 

Ayrıca : En yeni Dünya havadisi 
Gelecek proOram : 

Şeytan lcız 
Fransizka gaal 

Londıa 12 , A.A ) - Avam 
kamerasında bir saylav dış işleri 
bRkaoından Alma!lyanıu memle· 
kete uygun bir hükumet yapıl 
m ı hakkındaki iddialarının İn
giltereniıı müsait bir şekilde tet
kik edib etmediğini sormuştur . 
Sir Saymen cevab olarak 1ngilte
re hükumetinin bu hususda Fran · 
sa ve İtalya hükumetleri ile mu
haberede olduğur,u bildirmiştir . 

etmiştir . Bununla beraber ıtilflfın ______ ..,. __ ıiııııım ___________________ , ... 

Amerikada Brezilyaya 
açılan kredi . 

Londra : 12 ( A. A. ) - Finan
eial Times gazetesine göre Brez!lyn 
mnli heyeti Amerika bnnkolarile 
Brezilyaya kredi oçılmnsı husu. 
sundaki müzakerelerinde uyuşa 
mamış ve .Nevyorktan Londraya 
hareket etmİ§tir. forkez bankası 
şimdi bu işle meşgul olacaktır. 

Almanyada işsizlt>r artmış 

şnrtlarınm henüz teshil edilmemiş 
olduğu zannolunmaktadır . llil· 1 

hassa Pesti Naplo gazetesi kont 
Bellenin milli vahdet fırkasının 
idaresini eline alması imkanından 
bahseylemektedir . 

ltalya ile papahk anlaş
masının yıl dönümü 

Roma : 12 (AA) - İtalya ile 
papalık makamının uzlaşma ının 
altıncı yıl dönümü nıücıasebetile 
bu sabahtan itibaren Roma ve 
Vıtikın şehirleri donanmıştır . 
Mektebler bütüo güa ve daire· 
lerde, ögleden sonra kapanmış· 
tır . Ôgleden sonra Vatikandaki 
ltalya büyük elçiliğinde bir resmi 
kabul yapılmıştır , Merasime ki
lisenin yüksek ınensubları , Vati
kın şahsiyetleri, elçiler heyeti 'e 
lt1lyao memurları i,tirak etmiıler 
dir . Yıldönümü İtalyanın obür ıe· 
birlerinde de tesit edilmittir . 

italya gümrükleri 

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da Goodyea r lastiği o.imayı unut-

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

ozolmış hem de mo.kinanız daha rohat çalışmıştır. 

Goodyera 

lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve sizo on yarayışlı lastik oldu-

ğunu tecıübenizde gösterecektir. 2-20 

3 Adanada SelAnik Bankaaı aırasında 

Muharrem Hilmi 
Londrn : 12 ( A. A.) - Bor

linden bildirildiğin& göre Almnn
ynda iş izlerin sayısı ıkinoi ktlnun 
ayında 369,000 kişi artmış vo 
2,973,000 olmuştur. 

Roma: 12 (AA) -18 Şubat-;_ _____________________ ...._ ____ _ 

Londrada kış azaidı 
Londra : 12 (A.A.)- Kış hafiftir , 

entrasid kömUrü satışı azıılmışdır, 
Svansı vadisinde 10 l ömür made
ninde bir hafta için işler tatil edil· 
mişdir . 

Başbakan Flandeni tahkir 
eden bir sene hapse 

mahkflm oldu 

Poris : J 2 ( A. . ) - C za 
mahkem\!Si 6 ~ubat tarihind~ no· 
terdnm kili sesinde nyin yapıldığı 
sırodn ha vekil Flanden hakkında 
hakorctnmiz sözler söylemiş olan 
Dcloroclıoridicri bir seno hapse 
mahkum. etmiş vo bu cezayı tccıl 
etnıemiştır. 

Tevkif :edilen dansöz 
Fas: 12 (AA.) - Tazda meyclana 

çikarılan bir casusluk işi dulayısi -
le Rusyalı dansöz İrenc desirvera 
Lejyon Etrauier efradının kaçma
larını kola) loştırmış olmak cürmü 
ile tevkif edilmiştir , 

ilk lspanyol cumhuriye
tinin 26 ınci yı 1 dönümü 

Madrid: 12 (A. A.) - Jık Js 
panyol ... umburiyctiııin iltinınıo 

26 ncı )'lldörıümii Boılmknn ve 
Bakanlrrm buzuriyle tc 'it edil 
miş ve bir çok gazet ilerle hir· 
likte muhtelif şılısiyetlcr r~jime 
yaptıklnrı hizmetten dolayı ni· 
,.anla taltif edilmiştir. 

Sarda kuı tuluş bayramı 

ta Snrrein gümrük işlerinde bir 
takım değişiklıkler yapılacaktır . 
Müıabassıslar işlerini üç güne ka
d1ın ikmal edeceklerdir • 

Ufuklarda kara 
bulutlar 

- Birici firtikten artan -

Adisababoda olsun la,; as uta de
\'anı ederek diğer askıdaki mcse
lelerill de hallini kolayleştıracrlc 
olan ekti bir budud tahdidine \'a · 
rac k müzakerelerin lıızlaodırıl 

ınasınn calıımaktadır . 

Homa : 12 (AA) - Hayas mu
habirinden : 

Habeşistan bir ültimatom ve· 
rilmiş olduğu doğru değildir. Aıı· 
cak Adisababadaki İtalyan elçisi 
lg-11-34 tarihinde Kondar ve 
S-11-34 tarıhinde Ualuıl ha-

diselerini müteakip olduğu gibi 
29 - l tarihli hndiıcyi de ~iddet· 
1 • protesto etmek içio emir alın 
mışhr. 

1911 doğumluların resmen si 
lôh altına çağırıldıklarınıo asit 
yoktur . Y Joız bu doğumlulardan 

Mcsio ve Floransa fırkalarına 

mensub olmıyan lınıı ihtiyat d
radı kı men kadroları temamla
mak içlo siliib altına alınmıılar
d1r . 

Pariı 12 ( A.A )Gazeteler ita) 
yada iki sımf askerin seferber edil· 

mesinin ancak bir tehdit mıbiye
tiude olduğu ve böyle de kalaca· 

Sorrhruk : 12 ( A. A.) -Vart ~ı zaontnda<lırlır ve diyorlar ki: 
hurg salonunda salı günü kurtuluş Habeşi tarııu hudut badisele-
bayramı kutlulo.nmıştır . Bır \Ok rine artık nihayet vermesi ve bu 
söylevler ve ulu l şarkıfsöylomiş-1 meselenin muslihane bir tarzda 

:tir . l berkesin dilediği şeydir. 

• Alsa ray sıneması 

Bu akşam 
En güzel filimlorinden birisini dnhn taktim Qder 

Çarıviç 
l\Jümes ili 

Küçük daktilonun unutulmaz ylldızı 

Marı Olorl 
Kliçuk Daf\lllo filmi sizi nasıl z:wk ue eğlence ile ilci saat 

ya§atlı ise 

Çarıviç 
Filmi de ondıın daha ne e ve ze\ kle yaıatacaktır 

ilave 

Dünya haberleri 

Gelecek proğram : Saygun güzeli 
Kedi - Keman - Rarnonnuvaro - lanet Mokdonıı 

----------------------------------------------'-!. 
500 Lira mükafat 

Ayran meııbn suyu Adono vo hovali inde sanlan suların H ıkt>mi , 
kimyevi ve boktoryoloji noktasından en iyisidir. 

Bunun aksini iddia ve isbot odonlcro yoknrıld mükl\fnt verilecektir, 

Toklıdlerindon sakınınız Oomacnnolnrın üzerindeki mühürle dikkat 
ediniz . 5008 

Umumi deposu : Orozdibak civarı Cumhu-

riyet o~eli alttnda. 1-15 



Firtik 4 

Palastinde olub 
bitenler 

Birinci jlrtlkien arian -
bu kadar a!'emicesine az tesa

düf olunur . 
Arab nıahkı1mlar11ıın af vı: 
Bir Yahudi gezeteHi Fılistin 

ali komserrinin Müstemlekat ne 
zareti oezdia<le 1929 Ağustosun 
da Arabla rla Y ııbudilerin karga· 
şalığı neticesi ı.aahkfim olan 132 
mahbusun afvı için büyük bir 
gayret gösterdiğini yazıyor. 

(Türk Söztt) 

-
Halkevimizde 

Komita seçimleri başhyor 
Halkavi l3"şkanlığınılan : 
Halkavi talimatnamesinin 17 inci madJ .. sine göre komita iıyelikleri 

seçimi aşağııla gösterilen gün ve saatlerde Halkavi salonunda yapı 

lacaktır Şubelerıle kayitli üyelerin şubelerine ayrılan seçim gün ve sa· 
etlerinde bulunmaları bilılirilir . 

Komita aılı 

Köycülük 
D.l, Tarih , edebiyat 
Güzel sanatlar 
llalk ılersaneleri vu kursları 
içtimai yarılım 
Kütüphane ve neşriyat 

Temsil 
Spor 
Müze vo sergi 

Seçim günü 
19/Şubat/935 

)) 

)) 

20-Şubat- ,. 
20 
20 
21 
21 
21 

Seçim saati 
10 
18 
19 
19 
17 
16 
18 
17 
16 

Adana llalkevi Başkanı namına C. H. F. Seyhan 
Vildyeti lılare Heyeti reiııi ve Aksaray Sayltıvı 

Örge Evren 

1 

Bu çalışma, İngiliz kralının 
taç giymesinin 25 inci yıldöoümü 
ihtifali münasebetiyle oluyor. Ali 
komserio hu teklifi Kral yrldö
nümü ihtifalioi bazırlıyacak ko
misyona havale edilmiıtir. Şim· 
di Filistin Arabları müebbeden 
yah11t muhtelif cezalar uğramı~ 
olan mahkumların afvı için ğele· 
cek 6 nisanı bekliyorlar. 

Polis ieiklkaiı: 1 1 
Yafa Polis dairtsi, memur· B e ı e d i y e i ı in ı a r 1 

larına, ahali arasında araştırma 
yaparak silah bulunan hrr şahsı ------------------·--------·· 

tevkıf etmelerini emretmiıtir. Belediye başkanlıg"' ından •• 
Bunuu üzerine polisler ite 

girişerek otomobil, 11rıba bırak 
mayıp durdurarak rakiblerini Makine mühendisi ahnacak 
yoklamaktadır. Halk, bunun sebe· 
bini bılmiyor. 

Polis, üzeıiode bıçık, revol
ver, bulunan bir iki lıişiyi tevkif 
etmi~tir. Hiikômet daireleri bu· 
nu şiddetle gizliyorlar. 

Arab gazetelr.rinden biri bu
nurı, Arablar üzerindeki bu taz· 
yikin sebebim öğrenmiye çalış· 

mış ve şunu aolamıştır: 
Hülıômeı ilerde halk, tezahu· 

rıt, nümayiş, kargaşalık yııpmı · 

ya kalkışırsa balkı silahtan ttc
rid etmek güç mü kolay mı olur'! 
Diye mümarese ve tecrübe yapı 
yoımuı ! ! 

Mısır , Fl/lslln cırcısııııla yrnl yol 

Mısır hükiımetı 2 milyon Mısır 
lirRsı saıfıle Kabireden Kudüse 
bir otomobil yolu yapmalı tasav
vurundadır . Bu yol eski Beni ls-1 
railin Mısırdan çıkıb Filiıtine git· 
tikleri Musanın kumandası altında 
geçtikleri yol üıerinde olacaktır . 
Şiındi bu yol 40 saatte lıatedile
<'ektir . İngiliz şirketlrrinden biri 
nin bu yolu iltizam ederek Mısır 
daki ehramlardan Kudüse kadar 
uzatması melhuzdur . Şu suretle 
bu yol dünyadaki yolların en rs 
kisi oluyor . .. Onar mil aralıkla 
Mısırdan Kudiise kadar kuyular 
sçılacak ve her kuyu başına bir 
nişan konacaktır . 

Mıılıtellf haberler 

Şarki Erdende Vezirler ve bü
yük memurlar ve mecliı azasından 
bir kısmı bu hafta tehdid ve sitem· 
lerle dolu mekt..ıblar aldılar , Şar 
ki Erden hükumeti reisi de meç. 
bul eıhaı tarafından eğer şimdiki 
siyaıeti değittirmezse ölümle teh
did edici mektublar aldı . Bu 
mektublar ( Erden Cemiyeti ) 
damgasını taşıyordu . 

Belediyemiz için bir makine mühenılisi alınacaktır. Yüksek makine 
tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühendisinin torcümei hal ve vesika 
suretlerile birlikte müracaatları ilıı.n olunur . 5007 13- 14-15 

Çakıl alınacak 

Belediye ihtiyncı için ılört bin araba çakıl şartnamesi mucibince 
ve açık eksiltme suretile satın ıılınacaktır. 

ihalesi martın birinci perşPmbe günü saat on beşt•ı yapılacaktır 
isteklilerin o gün Belrıliye encümenine gelmeleri ilıln olunur. 'i006 

13 15-19-24 

-----------~------------------------Sovyet süt makinaları 

Sovyet fabrikalıırının yımi gelon süt makinaları sülten çok temiz 
yağ çıkarır ve fiatları çok ucuz olmakla beraber diğer makinalardan 
ılaha eyi kullanışlıılır .4999 Satış yori : Osmıııılı bankası altında 
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' lleyfo limanının genişletilmesi hak 
kında muhaberat cereyan ediyor. 
Mühendisler bu projeyi tetkik et. 

l mektedirler. Rıhtımın uzunluğunun 
750 metre olacağı söyleniyor ki 
şimıli ancak 4 vapurun yanaşma
sına müsait olan bu rıhtıma daha 

Devlet Demiryolları 

A1~a2n:5 :~}h~!~~ba:Ü!:~işl~?:~ed::n~a trenlerin gidiş, geliş / 

aşağıda gösterilen değişiklik yapılacaktır: . ~ .. ,-
Adana - Mamure arasında işlemekte olan 514-513 numaralı muhtelit yolcu trenlert 

bunların yerine 532-533-534-535 numaralı yolcu ray otobüsleri işliyecektir. bıiJIC'İ 

Adana - Ceyhan arasında işlemekte olan 523-524-525-526 numaralı ray oto 

536-537-538-539 numaralı ray otobüsleri işliyecektir. 

Bu ray otobüslerinin gidiş geliş saatleri aşaji'ıda gösterilmiştir : 

Hergün 
• 

Gidiş Trenleri Geliş! Trenler,!.. 

lstasiyonlar 532 536 534 538 istasyonlar 537 533 

Kalkış Kat kış Kalkış Kalkış Kalkış Kalkış 

Adana 7-00 8-40 10-20 15-28 Mamure ıı-00 
" 

incirlik 7-15 8-55 10-35 15-43 Osmaniye " 
11-13 

Kükçü!er 7-27 9-07 10-47 15-55 Toprakkale 
" 

11-27 

Misis 7-39 9-19 10-59 16-07 Mustabey " 
11-35 

Çakaldere 7-53 9-33 11-13 16-21 Veysiye " 
11-50 

Sirkeli köy 8-03 9-43 ı.-23 16-31 Ceyhan 10-27 12-10 

Ceyhan 8-13 9-49 11-33 16-37 Sirkeliköy 10-34 12-17 

Veysiye 8-28 11-49 Çakaldere 10-44 12-27 

Mustabey 8-42 12-03 Misis 11-00 12-48 

Toprakkale 8-55 12-16 Kürkçüler 11-11 12-59 

Osmaniye 9-10 12-31 incirlik 11-23 13-11 

Mamure 9-21 12-42 Adana gar 11-36 13-24 

Bu trenlerin Mersine devamları vardır. 

HilAliahmer başkanlı
ğından: 

Hilı'Uiahmerio 335 senesi genel 
kongresi, esas nizamname muci
bince 15 Şubat 935 cuma güuü 
cemiyetin Mqrkez binasında yapı· 
!ocağından bütün llilılliahmer aza
larının önümüzdeki cuma günü 
saat 16 da cemiyet binosınılaki 
toplantıya behemehal g• lmelerini 
saygılarımla dilerim 

" Seyhanspor 11Kulübü 
başkanlığından : 

( Kongreye davet ) 
Geçen hafta ekseriy~t olmadı· 

ğından 15-Şubat-1935 tarihine 
bırakılan senelik umumi kongre . 
mize bütün azalarımızın "elmesini . " rıca ederiz. 

Kongremiz e< Ordu Evi » nde 
15-Şubat-ı935 cuma giinü saat 
17 (on yedi ) de toplanacaktır. 

Dişçi M. Nedim 

Hayata 

Yiyeceğe 

Ticarete 

Ait fenni tahlilat 

Kimyager ve kimya mual
limi Ahmet Rıza kimya
hanesiode yapılır . 

Hilaliahmeır 
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30/1/1935 de Britanya Krali . 
çesi vapuruyla sabık Hidiv Abbas 
Hılmi paıa Hayfaya geldi , dog· 
ruca limanda bulunan kendi ya· 
tına geçti . Hayfada Emir Abdul· 
lahıo oğlu emir Nafı• babaaı na· 
mına Hidivi karşıladı . Karşılıyıo · 
)ar arasında Hasan Halid paşa 
Ebülhüda , Hayfa belediye reisi 
Hasan Şükrü , Meclisi Ali İslami 
naeından Emin Abdülhadi , avu
kat Faiz el Haddad da vardı . 

basın Filistin ve şarki Erdeni zi
yaretten maksadı Şarki ErJen'de 
200000 dönüm arazi satın almak 
olıluğunu yazıyor. lliJivin o mın · 
takarlaki arnziılen bir kısmını iş
letmek için bir kaç ecnebi serma
yedarının teklifini hamil olıluğu 
söyleniyor. Şarki Erılen Arablart 
bu şayiayı hahar alınca kendisine 
arazi satmak i\'İn haber "önder 
dikleri ve bunlar orasını!~ Misıl 
Pş. Faiz'ın de hulunıluğu söyleni
yor . 

çok vapurlar yanaşabilecektir. 

Yeni Otel karşısınıln açtıl"rım 
ıliş muayenelıanemıle saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gö"tfrıliğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccaoenılir . 

~ 

flii,.,, 

civarında seıaoil< 
karşısında . 

Türkiyeoin Kudüs konsolosu 
Milli yahudi meclisine gitti ve bu 
meclis azaıından ikisi kendisini 

iıtikbal etti 
Fılistine lngiltere Ziraat 

hakanı gelerek Filistinin zirai Va· 
ziyetini tetkik eıleceği ve h~ku 
metin yaptığı zir'ıat nümune ıstas
yonlarını gezeceği teyit eıliliyor. 

~ Yahudi gazeteleri Hidiv Ah-

· - Fılistin hükumetinin ticari 
istatistıkinılen : 

1932 senesi zarfında Yafa lima 
".' yolundan 32900 Yalıuıli girmiş
tır Uunılan tabii kaçak olarak Iı'i
listine giren Yahuıliler hariçtir ki 
onların sayısını Allah bılir. 

- Uu sene llıcaza Hacca git
:nek üzere çok heves eılen var . 
Bunun. sebebi Arafat dağındaki 
vakfenın bu sene cuma gününe 
tesaılüf etmesi ( Hacet ekber ol
ması ) dır ki sevabı pek çoktur. 

- Bugün Filistin hükumetiyle 
müsteınlekıı.t BakaDlığı arasında 

- Sabık. Iliılivin yotı llayf, li· 
mamoa gelınce grandi Jireğine İn
gılız buııılrası çekmiştir ; evvelce 
Mısır bayrağı vardı . 

Hılsıııi ... 
Alikd 

~~~~--·~-~~~-
Marsilya suikasdı etra-
fında araşdırmalar .. 

Marsily11 : 12 (AA) - Yugoı
lavy a tedhisçilerioin avukatları 
Maısilya ıuikasdı hakkındaki tab 
kikatı icraya memur istintak ha
kiminden kralın arabasında bu
lunmuş olan merminin mütebaa 
uslar tarafından muayene edilme. 
sini ve suikasd filinin avulcallara 
göaterilıneıiui taleb c tmi§lerdir , 11 

16 

Satılık Emlak 
Aılananın en şerefli yerinde 

kıl.in halen banka; ev ve duire ; ti· 
carethane olarak kullunılan eski 
Fransız Kol.·ji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Y ııni istasyon cadılesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
ılöLüm iki parça arsa satılıktır . 
isteklileri Per Rigal ile vekıllt·ri 
Şerefe müracaat edebilir.5009 
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Diş tabibi Yusuf 

Bulunduğu 
.. ve 

Seyyahtıttan dönmuŞ kı 
kabule başl:ımı•,. tır 

* ııJP * * dil ··ık.. o 
Teşhislerimılo yanılmamak ve hustalarıını ~il 10111~8" 0,; 

vilerılen korumak mııksadile muayenehaneme bır 9srafı 
etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kaılar rontkeD rıı 
bir para alınmamıştır ve alınmaz.4927 z3Ô 
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